
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

                  

 સિટી ઓફ બ્રમૅ્પટનન ું સ્થાસનક સિન-નફાકાિક અન ેિખાવતી િુંસ્થાઓન ેિહાયતા આપવા માટ ેલગભગ $600,000ન ું 

યોગદાન 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (06 મે 2022) – 64 સ્થાસનક સિન-નફાકાિક િુંસ્થાઓ અને િજીસ્ટિ થયેલ િખાવતી િુંસ્થાઓને 2022 

દિસમયાન એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડના માધ્યમથી િહાય આપવા માટે લગભગ $600,000નો ફાળો આપે છે જેમાું અન દાનના મૂલ્ય 

$5,000 થી $25,000 જેટલા હશે. 

 

બ્રૅમ્પટન COVID-19ની મહામાિીમાુંથી િહાિ આવી િહ્ ું છે ત્યાિે આ ભુંડોળ િમ દાયને ઓ સનભભિ છે એવા મહત્ત્વપરૂ્ભ 

પ્રોગ્રામ્િ પ્રદાન કિે ત ેઅગત્યન ું છે. એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડના માધ્યમથી િહાયતા મળેવનાિી િ ુંસ્થાઓમાું નીચે આપેલ િ ુંસ્થાઓ 

િામેલ છે: અિીિ ફાઉન્ડેશન (Asees Foundation), લેડી િેલિભ કેમ્પ (Lady Ballers Camp), વન વોઇિ વન ટીમ 

ય થ સલડિશીપ ઓગભનાઇઝેશન (One Voice One Team Youth Leadership Organization), પુંજાિી કમ્ય સનટી 

હેલ્થ િર્વભસિિ (Punjabi Community Health Services), સિગ બ્રદિભ (Big Brothers), સિગ સિસ્ટિભ ઓફ પીલ 

(Big Sisters of Peel), બ્યો આર્ટિભ બ્રૅમ્પટન (Beaux Arts Brampton) 2022 એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડના અન દાન 

પ્રાપ્તકતાભઓની પરૂ્ભ િૂસચ અહીં મળશે brampton.ca/abf. 

 

COVID-19 મહામાિી દિસમયાન ઉપલબ્ધ િુંિાધનોની તુંગી અને અળગાપર્ાથી ખાિ કિીન ેવરિષ્ઠ નાગરિકો ખૂિ પ્રભાસવત 

થયા હતાું.  ઇન્ડિ કમ્ય સનટી િર્વભસિિ (Indus Community Services)માટે, “ એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડ અમન ેઆપર્ા 

વરિષ્ઠ નાગરિકોને ટકેો આપવામાું મદદરૂપ થશે જેમાું તેઓ પોતાની િુંસ્કૃસતઓના દશભન કિાવી શકશે અને કલા, વાતાભલાપ, વ્યાયામ, 

કેળવર્ી અને સનિોગી ખાદ્ય આદતોના માધ્યમથી પોતાના કૌશલ્યો સવકિાવી શકશે. અમને અમાિા અિીલોને વ્યસતતગત િીતે અન ે

વર્ચય ભઅલી એટલે કે ઓનલાઇન માધ્યમથી આ પ્રોગ્રામમુંગ િજૂ કિતા આનુંદ થાય છે. 

 

બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્્યપ્રદ અને િ િસિત શહેિ છે, અને અિીિ ફાઉન્ડેશન (Asees Foundation) ત ેિરિય િહેવાની કકુંમત શ ું 

છે તેનાથી અવગત છે. "એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડ અમન ેઅમાિા ય વા લોકો અને િમાજના અન્ય વ્યસતતઓ માટેની ગેટ એસતટવ 

ઇસનસશએટીવને સવસ્તાિવાનો અવિિ આપશ.ે ય વાનોને શાિીરિક તુંદ િસ્તી અને તુંદ િસ્ત જીવનશૈલીન ું જ્ઞાન અને િમજ 

સવકિાવવામાું મદદ કિવામાું આ યોગદાનોથી જિિદસ્ત ફિે પડશે. 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.induscs.ca/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637874523659520843|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.aseesfoundation.com/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637874523659520843|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE=&reserved=0


 

 

 લેડી િેલિભ કેમ્પ માટે, િમ દાયને એક મૂલ્યવાન કાયભિમ પહોંચાડવાની તેમની િમતા માટે આ ભુંડોળ મહત્ત્વપરૂ્ભ હત ું. 2021માું 

અન દાન પ્રાપ્તકતાભઓ તિીકે તેનાથી તેમનો િમિ કેમ્પ 2.0 - િાઇટ ટૂ લનભ િાઇટ ટૂ પ્લે િફળ થઈ શતયો હતો. "અમાિો પ્રોગ્રામ 

અમાિી અપેિાઓ વટાવી ગયો, જેમાું અમે 246 િાળકો અને ય વાઓ િ ધી પહોંચી શતયા અને કટેલાયે ય વા જીવનમાું આનુંદનો 

િુંચાિ કિી શતયા હતા. 2021ની પાનખિમાું, અમે અકેડેસમક ર્ટય ટકિુંગ અને ગૃહકામમાું િહાયતા આપી શતયા હતા, અને િાથે જ 

માનસિક િ ખાકાિી પ્રોગ્રામમુંગ જે આવા અિાધાિર્પર્ે મ શ્કેલ િમયમાું મહત્ત્વપૂર્ભ પ િવાિ થઈ હતી.  2022 પ્રોગ્રામન ું ભુંડોળ 

કેમ્પને તેમના 8-િપ્તાહના િમિ કેમ્પ અને 14-િપ્તાહના િેક-ટ -સ્કૂલ પ્રોગ્રામમુંગને િજૂ કિવામાું મદદ કિશે, અશ્વેત િાળકીઓ 

અને ગિીિ ય વાનોને શાિીરિક વ્યાયામ, ભાવનાત્મક િ ખાકાિી, િામાસજક િુંિુંધો સ્થાપવાનો, અને મહત્વપરૂ્ભ શૈિસર્ક િહાય 

મેળવવાનો અવિિ આપશે. 

 

સ્થાસનક સિન-નફાકાિક અને િખાવતી િુંસ્થાઓને વધ  િમથભન આપવા માટે, એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડ ેટોિોન્ટો મેટ્રોપોસલટન 

ય સનવિસિટીના (જે અગાઉ િાયેિિન ય સનવર્િભટી તિીકે ઓળખાતી હતી) જી િેમન્ડ ચાુંગ સ્કૂલ ઓફ કસન્ટન્ય ઈંગ એડ્ય કેશન (G. 

Raymond Chang School of Continuing Education) િહયોગ કયો જેથી સિન-નફાકાિક િેતટિ રડવલપમેન્ટ 

વકભશોપ્િ િજૂ કિી શકાય જે િુંસ્થાઓને પોતાની િમતા સવસ્તાિવા પિ અને િેતટિ સશિર્ અને કૌશલ્યોના સવકાિ પિ કેસન્િત છે. 

નવેમ્િિ 2021થી અત્યાિ િ ધીમાું 11 િત્રોન ું આયોજન થય ું જેમાું 250 િહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો. આગામી શે્રર્ીની 

શરૂઆત પાનખિમાું થશ.ે 

 

એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડ સવશ ે

એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડ $6,00,000 કમ્ય સનટી અન દાન પ્રોગ્રામ છે જે લાયક ઠિેલી બ્રૅમ્પટન સસ્થત સિન-નફાકાિક  અથવા 

િખાવતી િ ુંસ્થાઓન ેએવા પ્રોગ્રામ્િ અને િેવાઓ િજૂ કિવા માટે ભુંડોળ પ્રદાન કિશે જે િમ દાયની જરૂરિયાતો િુંતોષે અને ટમભ 

ઓફ કાઉસન્િલની પ્રાથસમકતાઓને આગળ ધપાવે. 

 

નીસધયનની ત્રર્ ધાિાઓ છે: 

• ઉભિતા - નવા અને નવા પ્રોજેતટ માટે મેમચુંગ ફુંડમાું $5,000 િ ધીની િકમ પ્રદાન કિે છે 

• સવકાિ -  ઓછામા ઓછી એક વખત બ્રૅમ્પટનમાું આયોજાયલે પ્રોગ્રામ્િ માટે $12,500નો મેમચુંગ ફુંડ પ્રદાન કિે 

છે 

• એમ્પ્લીફાઈંગ -  ઓછામા ઓછી િે વખત બ્રૅમ્પટનમાું આયોજાયેલ પ્રોજેતટ માટે $25,000નો મમેચુંગ ફુંડ પ્રદાન 

કિે છે 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ladyballerscamp.org/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637874523659520843|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1/Vlk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://continuing.ryerson.ca/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637874523659520843|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=TwtRLWjF/UDX4/FQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://continuing.ryerson.ca/&data=05|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637874523659520843|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=TwtRLWjF/UDX4/FQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM=&reserved=0


 

 

અન દાન અિજીઓનો આગામી િાઉન્ડ 2022 પાનખિમાું ખ લશે જેથી 2023માું થનાિ પ્રોજેતર્ટિને િહાય કિી શકાય. 2022 

એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડના અન દાન પ્રાપ્તકતાભઓની પૂર્ભ િસૂચ અને પ્રોગ્રામ અુંગેની વધ  જાર્કાિી માટે અહીં મ લાકાત 

લો brampton.ca/abf. 

 

િ વાતયો 

"બ્રૅમ્પટન અવિિોન ું શહેિ છે અને મન ેઆપર્ી સ્થાસનક સિન નફાકાિક િુંસ્થાઓ પિ એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડનો જે પ્રભાવ પડી 

િહ્ો છે તે જોતા મન ેઆનુંદ થાય છે. આપર્ે COVID-19 ની મહામાિીમાુંથી ફિી ઊભા થઈ િહ્ા છીએ ત્યાિે તેઓ જે 

િુંિાધનો પ્રદાન કિે છે તે ખૂિ જ જરૂિી િહાય પિૂી પાડે છે.” 

- પૅરટ્રક બ્રાઉન, મયેિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

“એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડ માત્ર ભુંડોળ જ નહીં પિુંત  તે ઉપિાુંત આપર્ા બ્રૅમ્પટન સસ્થત સિન નફાકાિક િ ુંસ્થાઓ માટે એવો અવિિ 

પ્રદાન કિે છે જેથી તેઓ આપર્ા શહેિને જરૂિ છે એવા પ્રોગ્રામ્િ અને િેવાઓ આપી શકે. િમ દાય અને આ મહત્વપૂર્ભ િુંિાધનો 

પ્રદાન કિતી િુંસ્થાઓ પિ આ ભુંડોળનો પ્રભાવ જોવો તે ખિેખિ અદ્ભ ત છે.” 

- હિરકિત મિુંઘ, સિટી કાઉસન્િલિ, વૉડભ 9અને 10, પ્રમ ખ, કોપોિેટ િર્વભસિિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

 

“અમાિા એડવાન્િ બ્રૅમ્પટન ફુંડ દ્વાિા બ્રૅમ્પટન સસ્થત સિન-નફાકાિી અને િખાવતી િુંસ્થાઓ માટે ભુંડોળ મેળવવાના અવિિ 

પૂિા પાડીને અમાિી વૈસવધ્યિભિ વસ્તીની જરૂરિયાતોને િહાય આપવા માટે સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને ગવભ છે. આ જૂથો િમ દાયમાું 

જે હકાિાત્મક તફાવત લાવે છે તે જોવા માટે અમે ઉત્િ ક છીએ." 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એડસમસનસ્ટ્રરેટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના િૌથી ઝડપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવિાયો છે. અમ ેજે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદભ છે 

લોકો. અમને ઊજાભ મળે છે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમે િોકાર્ માટે આ કષભર્ન ું કને્િ છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાભવિર્ીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસિત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોડાવ. વધ  જાર્વા માટે www.brampton.ca 

 

 

સમરડયા િુંપકભ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરડયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

